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NB’s U15 piger i Mesterrækken 

Med en 3-0 sejr på udebane over Taulov, sikrede NB’s U15 piger sig før-

stepladsen i U15 piger 1 rækken og det allerede tre runder før turnerin-

gens afslutning. Pigerne er stadigvæk ubesejrede og har ikke lukket mål 

ind endnu og samtidig scoret hele 28 af slagsen i blot seks kampe. Der-

med skal pigerne spille i mesterrækken efter sommerferien.  
 

Den suveræne førsteplads og oprykningen er kulminationen på en enorm 

flot sæson for pigernes vedkommende, som udover oprykningen kan bry-

ste sig af at være blandt landets 8 bedste hold i Futsal -og det i en al-

dersrække højere end den de fleste af pigernes alder ellers passer til.  
 

Pigerne var i pinsen til et stævne i Holland, hvor de også præsterede flot 

og endte blandt de 5 bedste ud af små 40 hold.  
 

Der venter altså pigerne og deres trænere, Kim Hansen og Bo Rasmus-

sen, et spændende efterår, som ganske givet byder på lange køreture for 

at spille kamp. Det er pigerne dog vant til, idet de allerede i forårets tur-

nering har været i Nr. Bjært, Vonsild og Taulov og i futsal flere gange i 

Esbjerg og på Aalborg kanten for at spille. Heldigvis har pigernes forældre 

udvist stor opbakning både på ude – og hjemmebane og i forbindelse 

med kørsel. 
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 Formanden har ordet 

Der er sommer på vej 

Det er ikke alene sommeren der lu-

rer lige om hjørnet, men også ferie 

og fodboldpause. Der har været spil-

let mange spændende og medriven-

de kampe rundt på anlægget og spil-

lere og trænere har brugt mange 

timer på træning. Ja, når en klub har 

i omegnen af 270 aktive fodboldspil-

lere, så bliver der spillet mange 

kampe og trænet i mange timer.  
 

Jeg vil gerne takke alle spillere, træ-

nere, ledere og hjælpere for indsat-

sen i foråret 2016 og naturligvis og-

så tak til alle som har heppet på 

sidelinjerne!  
 

Det har været et specielt forår, for-

stået på den måde at det er første 

gang i mange år, at der ikke har væ-

ret afviklet NB´s Skolecup i foråret. 

Skolecup er som bekendt flyttet til 

weekenden i uge 43, hvor der frem-

over vil blive afviklet. Skolecup 2016 

bliver et specielt et af slagsen, da 

det er Skolecup nr. 50, altså et jubi-

læumsstævne. Jeg ser meget frem 

til stævnet, fordi Skolecup altid er 

hyggeligt og fyldt med god stem-

ning, men også fordi det i år bl.a. 

arrangeres af nye friske kræfter, 

som har meldt sig til Skolecup-

udvalget. Jeg er sikker på, at vi alle 

kan se frem til et flot jubilæums-

stævne.  

 

 

 

 

Ansvarlig redaktør 

Preben Christensen 

Tlf. : 25 88 18 50 

E-mail: pc@pebbe.dk 

 

Distrubition  

Ib Anthony 

Tlf.: 74 45 05 00 

E-mail: iban@bbsyd.dk 

Bude 

Jens Lund 

Egon Hansen 

Fredy Naef 

Ib Anthony 

Brian Paulsen 

Formand  

Jesper Larsen 

Mobil: 4055 0759 

E-mail:  

jesper_sporten@hotmail.com 

 

Adresseændring 

Så husk at meddele  

det til NB 

Dette gøres til 

miw@mwerner.dk 

Fortsættes på næste side>>> 



Efterårssæsonen når kun lige at 

blive skudt i gang før NB´s Pigecup 

løber af stablen. Jeg glæder mig til 

et stævne, som bliver arrangeret af 

erfarne kræfter og som for del holds 

og klubbers vedkommende er en 

tradition at deltage i. Derudover så 

kan pigefodbold noget, som vi dren-

ge og mænd kunne lære noget af, 

nemlig at det altid er hyggeligt og 

socialt at være en del af.  

 

Foråret har udover kampe og træ-

ning naturligvis også stået i Fest i 

By’s tegn. Endnu en gang formåede 

vores dygtige og arbejdsomme Fest 

i By komité sammen med mange 

lige så dygtige og arbejdsomme 

frivillige at gennemføre et fantastisk 

flot arrangement. Jeg er stolt og 

tager virkelig hatten af, for at vi 

som klub kan stable et så gennem-

ført flot arrangement på benene, til 

glæde og gavn for hele Nordborg. –

og det på trods af et 

aprilvejr, som ganske 

enkelt var utilregneligt. Man kan vel 

nærmest påstå, at Fest i By på bare 

én enkelt dag kunne opleves i alle 

fire årstider. Stor tak til Fest i By 

Komiteen og alle frivillige hjælpere, 

godt gået!  

 

I uge 26 afholdes der vanen tro 

DBU’s fodboldskole i klubben og 

endnu en gang er det frivillige NB’e-

re som klarer gennemførslen enten 

som ledere, trænere, trænerassi-

stenter eller praktiske hjælpere. Har 

man muligheden, så vil jeg opfodre 

til at man kigger fordi anlægget 

mellem kl. 9 og kl  15 i uge 26 og 

oplever glæden ved fodboldspillet, 

som fodboldskolen i den grad ud-

stråler. 
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Jesper Larsen 
Formand  

Nordals Boldklub 

Formanden har ordet 

Fra U12 pigernes kamp d. 10 maj 

Fra U13’s kamp mod  

SUB Sønderborg d. 16 maj 



Formanden har ordet 

I forlængelse af fodboldskolen, dvs. 

fredag d. 1. juli, afholdes årets NB 

dag, som er en festdag og sæsonaf-

slutning af alle hold i klubben. Huks 

at møde op og få en dag og aften i 

NB’s fantastiske fællesskab.  
 

Bestyrelsen har haft et travlt forår, 

hvor der vanen tro bl.a. er arbejdet 

med organisation, bl.a. på baggrund 

af sammensætningen af et nyt og 

stærkt ungdomsudvalg. Derudover 

så har sponsorudvalget og særdeles 

sponsorformand Thom Jørgensen, 

haft et travlt forår, hvor det på im-

ponerende vis er lykkedes at ind-

hente sponsorrater nok til at alle 

hold i klubben nu kan spille kampe i 

nyt og præsentabelt tøj. Det har 

været en stor indsats, som hele 

klubben kan nyde godt af i lang tid. 

Derudover vil bestyrelse i forbindel-

se med deres sommer møde d. 3. 

juni, i samarbejde med webmaster 

Preben Christensen, tage hul på en 

gennemgang af klubbens hjemme-

side og derigennem forhåbentlig 

gøre den mere gennemsigtig og 

opdateret.  
 

Bestyrelsen står naturligvis altid til 

rådighed for en snak om stort og 

småt og det er uanset om man er 

spiller, leder, træner, hjælper eller 

forældre i klubben. Gode ideer kan 

vi aldrig få nok af! 

Jeg ønsker alle i og omkring NB en 

rigtig god sommer! 

 

 

 

                 

 

Jesper Larsen 

             Formand Nord-Als Boldklub 
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U9 drenge d. 23 maj sammen med holdets nye sponsor Murermester Leo Franson 



Arkivportalen 
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Er du interesseret i at læse interviewet? 

Du  kan ”hente” klubbladet SPORTEN i Portalen ved at klikke på Klubblad 

SPORTEN > Dokumenter > 1987-5  

God fornøjelse! 



Ovenstående er et budskab, som 

jeg i min egen lille idylliske verden 

aldrig troede jeg skulle opleve. Rea-

liteten er som bekendt nogle gange 

lidt anerledes og alting har en ende. 

Det gør sig også gældende for Hen-

ning Carlsons virke som 

holdleder for Nord-Als Bold-

klubs 1. hold.  
 

Henning kunne sidste år 

fejre sit 25. års jubilæum 

som holdleder hvilket, uag-

tet hans beslutning om at 

stoppe, gør ham til et va-

skeægte ikon indenfor seni-

orfodbold i Nord-Als Bold-

klub. Om det er jubilæet, 

den flotte gave og tale Hen-

ning fik med på vejen til 

afslutningsfesten sidste år 

der får han til at sige stop 

skal være usagt, men jeg 

tror nu nærmere det drejer 

sig om rettighed omhu for 

Henning og for at lade nye 

kræfter komme til.  
 

Siden starten i 1991 har 

Henning arbejdet sammen 

med hele 13 forskellige træ-

nere: Erik Meldberg, John 

Petersen, Flemming Villad-

sen, Bob Jørgensen, Asger La Cour, 

Kim Duus, Klaus Tonnesen, Walter 

Schwaermer, Jens Hansen, Kristian 

Dreyer, Carsten Schwaermer, Bjar-

ne Østergaard og Hans Jørn Hess. 

Alle disse trænere har været utroligt 

glade for at arbejde sammen med 

Henning. De mange år har sports-

ligt budt på mange op – og nedryk-

ninger og Henning har været med 

helt fra serie 5 til serie 1. Henning 

var altså holdleder længe før, stør-

stedelen af de nuværende 1. holds 

spillere kom til verden.  

I 2011 modtog Henning DBU Jyl-

lands sølvnål for sit mangeårige 

frivillige lederarbejde, som udover 

holdleder tjansen, stadigvæk indbe-

fatter ugentlig hjælp ved NB´s lot-

tospil, samt diverse NB arrange-

menter.  

 

Henning holder op 
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Fortsættes på næste side>>> 



Henning holder op 
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Udover samarbejdet med 13 for-

skellige trænere, så har Henning 

opmuntret og klappet et hav af spil-

lere på skulderen og lige netop det 

har altid været hans store styrke. 

Hennings altid behagelige og 

muntre væsen, har givet mange 

unge som rutinerede spillere, lysten 

og viljen til at kæmpe og troen til-

bage. Det er lige præcis dette jeg 

personligt vil huske dig for Henning 

og det tror jeg i øvrigt gør sig gæl-

dende for mange andre, som har 

haft fornøjelsen af at spille med dig 

som holdleder. 
 

Ved dit 25 års jubilæum, skrev jeg 

at der vil mangle noget på sidelin-

jen, når du stopper – og det holder 

jeg fast ved. Heldigvis er jeg fuld-

stændig overbevist om, at du som 

tilskuer vil se så mange kampe, som 

du overhovedet har mulighed for. 

Du er om nogen beviset på, at med 

sammenholdet i NB kommer man 

langt og også op igen, når det ser 

sort ud.  
 

Henning, tusind tak for dit store ar-

bejde og engagement i seniorfod-

bolden i NB. Jeg håber du kommer 

til at nyde dit holdleder-otium.  

Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub 

 

 

 

 

 

 



NB Dagen 2016 
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NB dagen 2016 

Nord-Als Boldklub afholder fredag 

den 1. juli den traditionelle NB dag. 

NB dagen har de seneste år været 

et tilløbsstykke, hvor deltagerantal-

let har ligget stabilt på omkring 

200. 

NB dagen er klubbens sæsonafslut-

ning, hvor alle spillere, forældre, 

søskende, trænere og ledere hygger 

sig og ønsker hinanden god som-

merferie. 

Den mere officielle del af dagen in-

deholder udlevering af medaljer og 

kåringer.  Her vil alle ungdomshold 

på skift blive kaldt op på tribunen, 

blive præsenteret og hyldet. 

Efter den officielle del, vil der være 

fællesspisning for alle og der kan 

købes øl, vand, kaffe og the. Derud-

over vil der dagen igennem være 

gratis popcorn og saft til alle børn. 

Desuden vil der være mangeartede 

aktiviteter som oppustelig fodbold-

bane, rundbold samt Nord-Als Bold-

klubs fodboldtivoli. 

Invitationerne er på vej ud til alle 

klubbens medlemmer og der er til-

meldingsfrist d. 14. juni. 

 

Formand   Jesper Larsen 

Kasserer   Michael Werner 

Ungdomsformand  Jørgen Bundgaard 

Seniorformand  Klaus Kjærgaard 

Oldboysformand   Klaus Tonnesen 

Bestyrelsesmedlem   Mikael Kjærgaard 

Bestyrelsesmedlem   Anders Ebsen 

Bestyrelsesmedlem   Ken Christiansen 

Bestyrelsesmedlem   Thom Jørgensen 

Bestyrelsessuppleant   Poul Antonisen 

Bestyrelsessuppleant  Ken Wonsyld 

Bestyrelsen 2016  
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Nyt hos Bundgaard Sport  
Jack and Jones tech 

T-shirt 99,-   Sweatbuks 249,-   Sweattrøje 299,- 
 

Hos Bundgaard Sport - Storegade 34 - Nordborg 



Nyt spillertøj 
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U9 har fået nyt spillertøj 

U9 drengene har fået nyt spillertøj – sponsoreret 

af Murermester Leo Franson. Flotte spillersæt (som 

Leo iflg. flere drenge selv har designet J). På veg-

ne af U9 drengene og træner-teamet omkring U9 

holdet skal lyde en stor tak til Leo Franson 



  

  

  

  

12

 

Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 
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Oldboysafdelingen 

 



  

  

  

Sønderborg 
Jyllandsgade 19 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 63 06 

Alle former for reparationer udføres! 



U9 TIL MINI EM 
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 OK Benzinkort 

Tank penge til Nord-Als 
Boldklub 
Få et OK Benzinkort til billig 
benzin og diesel, og støt Nord-
Als Boldklub 

Nord-Als Boldklub har en sponsoraf-
tale med OK, der er bygget op om-
kring OK Benzinkortet. Når du op-

retter et OK Benzinkort gennem os, 
støtter OK Nord-Als Boldklub med 6 
øre pr. liter benzin eller diesel, du 
tanker på kortet. Derudover modta-
ger vi en bonus, når du første gang 
har tanket 500 liter på dit OK Ben-
zinkort. 

Så få et OK Benzinkort, og tank 
penge til Nord-Als Boldklub. 

Få et OK Benzinkort. 

Har du spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte Jens Hansen på 
24 43 50 58. 
 

Med et OK Benzinkort i hånden kan 
du tanke billig benzin og diesel på 
mere end 670 OK-tankstationer 
over hele landet. Læs mere om dine 
muligheder med OK Benzinkort her. 

Hos OK kan du også købe billig fy-
ringsolie, el og varmepumper. Du 
kan bestille døgnet rundt. Gå ind på 
www.ok.dk, eller ring 70 10 20 33. 

     

Se mere på NB’s hjemmeside. 

Vi har i øvrigt sponsornummer    

561497 

http://www.ok.dk/


 

 

 

 

 

Sønderborg :  

Rohleder Sport . Perlegade 27 . 6400 Sønderborg .  

T 74 42 41 10 . Epost soenderborg@intersport.dk 

Gråsten :  

Rohleder Sport . Nygade 14 . 6300 Gråsten .  

T 74 65 21 21 . Epost graasten@sport-direct.dk  
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Årets NB 'er 2015 

Betina Gonnsen 

mailto:soenderborg@intersport.dk
mailto:graasten@sport-direct.dk


Pigecup 2016 
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 PigeCup 2016 – planlægningen 

er i gang 
 

Lørdag den 13. august går det 

igen løs i Nordals Boldklub. Piger-

ne indtager banerne for en dag, 

og der spilles fodbold i alle år-

gange – inklusiv senior. 
 

Vi håber på stort fremmøde fra 

både ind- og udland. Og så får vi 

naturligvis brug for en masse 

frivillige hjælpere til alt, lige fra 

at pakke frugt til at dømme kam-

pe. Men I hører fra os…. J 
 

Selve stævnet starter kl. 9:00, 

og vi håber at rigtig mange – ud 

over alle vores pige/dame hold – 

møder op som tilskuere, og er 

med til at heppe på tøserne. 
               Lis Schmidt -  

       på vegne af Ungdomsudvalget 



Herunder kommer lige et par nyhe-

der fra NIC, som bestyrelsen for 

nyligt afholdt møde med.  
 

Til august 2016 offentliggøres en 

plan for renovering af Idrætscente-

ret. Det er en omfattende plan, som 

vedrører hele centeret og som bli-

ver effektiviseret i etaper. Planen er 

bl.a. et led i Hvidbogen om Nordals, 

som er udarbejdet i forbindelse med 

det store ferieresorte projekt.  
 

Det er aftalt at der fremover afhol-

des minimum to årlige møder mel-

lem NIC og NB. Et i marts måned 

og et i oktober. Møder ligger altså 

umiddelbart før udendørs sæsonen 

starter og i forbindelse med dens 

afslutning. På møderne vil der blive 

afstemt forventninger til baner og 

andet relevant. Har man spørgsmål 

eller kommentarer til baner, om-

klædningsrum eller andre forhold, 

bedes disse rettes til afdelingens 

formanden. Dvs. ungdom retter 

henvendelse til Jørgen Bundgaard, 

Senior til Klaus Kjærgaard og Old 

Boys til Klaus Tonnesen.  
 

NIC lægger fliser ved stadion, som 

bordebænke sæt kan stå på.  
 

Endnu en gang vil jeg påpege, at 

det er forbudt at parkere foran 

klubhuset, da vejen er en brandvej. 

Dog er af- og pålæsning naturligvis 

tilladt. Desuden er parkeringsplad-

sen ved hotellet forbeholdt hotellets 

gæster og alle andre bedes parkere 

på centerets parkeringsplads.  

Nyt fra NIC 
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Sporten nr. 3. 2016 udkommer i september. 

Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 

 

callto:+4574450500

